OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ V ZUŠ ŘEVNICE
DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

POKYNY PRO ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat
známým příznakům COVID-19 / tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či
jinými příznaky akutní infekce dýchacích cest.
Dodržujte toto pravidlo, i pokud se příznaky projeví u blízkých osob. V tom případě informujte
svého vyučujícího a výuka bude dál vedena distančně. Nedodržení těchto pravidel může mít
za následek uzavření školy. Prosíme o maximální ohleduplnost a zodpovědnost v této pro nás
všechny mimořádné situaci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!!
Při prvním vstupu do školy předkládá žák vyučujícímu čestné prohlášení. Prohlášení u nezletilých žáků
je podepsané zákonným zástupcem:
●
●

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, či nebudou odevzdány dle výše uvedeného,
nebude žákovi umožněn vstup do školy.
VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY A POHYB VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY
●
●
●
●
●

●

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Žák vstupuje do školy s rouškou na ústech.
Žáci přichází na výuku bezprostředně před jejím začátkem a po jejím skončení ihned opouští
budovu.
V šatně ani v jiných prostorách školy není dovoleno čekat na další výuku!
Individuální výuka – hudební nástroje
Žáka si vyzvedává pedagog ve vestibulu školy v čase začátku jeho výuky. V šatně se žák pouze
přezouvá, ostatní pro výuku nezbytné věci si bere s sebou do učebny. V šatně se zdržuje jen po
nutnou dobu. Po přezutí si na určeném místě vydesinfikuje ruce (je možné si ruce před vstupem
do třídy umýt a znovu použít desinfekci ve třídě). Neprodleně po skončení výuky opouští školu.

Skupinová a kolektivní výuka / tance, výtvarných oborů, literárně dramatického oboru,
hudební nauky a přípravná hudební výchova.
Žáky si před budovou školy v čase začátku jejich výuky vyzvedne pedagog (žáci nevstupují do budovy
školy). Opatření je z důvodu, aby se v šatně nepotkávali žáci z více skupin / tj. jedna skupina odchází a
druhá přichází. V případě nepříznivého počasí mohou výjimečně žáci čekat na příchod vyučujícího ve
vestibulu školy - po tuto dobu mají žáci roušky a dodržují co největší rozestupy. V šatně se pouze
přezouvají. Po příchodu do třídy si vydesinfikují ruce. Roušky si nechávají po celou dobu, pokud je
nevyzve k sejmutí pedagog (při dodržení min. rozestupů atd.). Výuka bude končit o 10 minut dříve

z důvodu nutnosti vydesinfikovat třídu před další výukou a bezpečného střídání skupin. Po ukončení
výuky bezprostředně opouští školu.
Žáci se ve škole nepřevlékají (např. na výuku tance již přicházejí převlečeni), z důvodu zkrácení doby
pobytu ve škole a úzkému kontaktu s ostatními. Žáci výtvarného oboru si nosí vlastní výtvarné potřeby na
výuku (informuje vyučující).
● Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
● Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
● Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla - případné nerespektování
a nedodržování pravidel, může být důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení
žáka ze vzdělávání).
● Přesuny žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor organizuje
vyučující tak, aby byl minimalizován kontakt, jak mezi skupinami, tak mezi jednotlivci. Při
přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
V UČEBNĚ
●
●

●

Maximální počet žáků v učebně je 15.
V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit
roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu
kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.
Žák se přesně řídí pokyny vyučujícího (např. pro sejmutí roušky, při pohybu ve škole atd.)

Pokud by vykazoval žák během výuky některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn okamžitě
do samostatné místnosti a vyučující bude kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem
na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky
a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený níže, nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny,
a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
●
●
●
●
●
●
●
●

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při
protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

